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VOORWOORD

We gaan de nazomer in. In de volksmond ‘oudewijvenzo-
mer’, maar ik verkies toch Indian Summer. Het heeft iets 
mysterieus over zich, warme dagen, koele nachten. De na-
tuur sluimert en schikt zich stilaan voor de herfst. Busk 
is een festival dat qua sfeer perfect past in deze periode 
van het jaar. Proeven van akoestische muziek op verborgen 
plekjes in het domein de Palingbeek. Ik kan het iedereen 
aanbevelen. 

NIEUWE GEZINSSPEURTOCHT IN KOEKELARE 

Ontdek de nieuwe speurtocht in het Koekelarebos voor 
gezinnen met kinderen van vijf tot elf jaar. De boswach-
ter is bang dat het bos zal verdwijnen en is koortsachtig 
op zoek naar de handtekening van Oscar om dit tegen te 
gaan. Help hem mee en ontmoet de leukste dieren uit 
het bos. De speurtocht is vanaf nu te koop in de toeristi-
sche dienst van Koekelare (€ 1) of in bezoekerscentra De 
Blankaart of De Palingbeek. 
www.rlwesthoek.be/wandelfiets/

PROJECTSUBSIDIES

CO7 ondersteunt projecten die betrekking hebben op het 
roerend en immaterieel erfgoed in de Zuidelijke West-
hoek (o.a. archieven, boeken, museumstukken, werktui-
gen, volksverhalen, liederen en tradities), zoals tentoon-
stellingen, publicaties, wandelingen …
Er zijn drie indiendata per jaar: 1 mei, 1 oktober en  
1 januari.  
www.co7.be/subsidies

In deze Landschapskrant staan trouwens nog heel wat uit-
tips die deze nazomer extra kleur geven. 

Geniet ervan!

Jurgen Vanlerberghe
Voorzitter Regionaal 
Landschap Westhoek

KOM BUITEN IN DE WESTHOEK!

INHOUD

NIEUWE STREKEN
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UITLEENDIENST

Op zoek naar gratis materiaal voor jouw cultureel pro-
ject? CO7 leent tentoonstellingsmateriaal, multimedia 
en opnamemateriaal uit. Test je ook graag onze nieuwe  
microfoon, dictafoon of beamer? 
www.co7.be/uitleendienst 

DEPOTYZE ZOEKT HELPENDE HANDEN

Ben je een erfgoedliefhebber? Wil je deel uitmaken 
van een team vrijwilligers van het nieuwe erfgoeddepot  
DEPOTYZE? Zeer uiteenlopende taken kunnen uitgevoerd 
worden o.a. helpen digitaliseren, inventariseren, fotogra-
feren, sorteren en plakken van aardewerk ... 
Meer info: Joline Depaepe - depotyze@co7.be

DE BOTERCLUB TOCHT

De Boterclub tocht is een speelse wandelroute van 4 km 
waar kinderen alles te weten komen over de boterstad 
Diksmuide. Onderweg is het aan de kinderen om allerlei 
opdrachtjes uit te voeren. Kunnen ze op het einde van het 
avontuur de code kraken, dan mogen ze toetreden tot de 
Boterclub en krijgen ze een lidkaart. 
Meer info: Toerisme Diksmuide – 051 79 30 50
toerisme@diksmuide.be 

    

Ga even zitten op de bank bij de ingang. 

In Koekelare wil men een nieuwe woonwijk. 
Maar waar is nog plaats voor zoveel nieuwe 
huizen? Boswachter Koen is bang dat ze het 
bos willen omhakken om plaats te maken 
voor die huizen. 
Oscar, de vorige eigenaar van het bos, 
ondertekende ooit een brief waarin hij het 
bos schonk aan alle mensen en dieren. Het 
bos moest wel altijd bos blijven. Anders moet 
het terug gegeven worden. Boswachter Koen 
kreeg die brief maar nu is hij die kwijt. 
Ergens in het bos liet Oscar zijn handtekening 
achter. Ga je mee op zoek naar de 
handtekening? Hopelijk vinden we die en 
kunnen we zo de brief nog namaken. 

Ssst … aan niemand verklappen, hé!

GA NU NAAR 'HOE GA JE TE WERK?'

Regionaal Landschap Westhoek vzw met de steun van de Provincie West-Vlaanderen ism Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap; Gemeente Koekelare
Verantwoordelijke uitgever: Jurgen Vanlerberghe, Regionaal Landschap Westhoek vzw, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke - Concept: Ann Vansteenhuyse, Koen Maertens, 
Tone Vannieuwkerke, Patrick Claeys - Tekeningen: Geert Verscheure - Lay-out en druk: www.cuveliergraphics.be - Eerste druk: juni 2019
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Het Koekelarebos is een puzzel van versnipperde stukjes groen van in totaal 70 hectare. Er groeien zomereiken 
van meer dan 200 jaar. De bekendste inwoner van het bos is de Koekelare den, een snelgroeiende variëteit van de 
Corsicaanse den. Er loopt een wandelpad aangeduid met gele toppalen van 4,5 km. In de bosgedeelten Grote Vijver 
en Vrouwenvijver zijn er speelzones waar de allerkleinsten plezier kunnen maken.

Naast het Koekelarebos vind je een arboretum met meer dan honderd verschillende boomsoorten. Het werd vlak na de Tweede Wereldoorlog aangelegd. 
Het verving het arboretum van Vloethemveld-Zedelgem dat tijdens de oorlog werd vernield. Het arboretum werd in 2010 volledig vernieuwd en openge-
steld voor wandelaars. Er loopt een avonturenparcours door voor gezinnen met kinderen.

Het Praatbos ligt op zo’n kilometer. 
Zijn naam doet het tegendeel ver-
moeden, maar het Praatbos is een 
oase van rust. Het lag tijdens de 
Eerste Wereldoorlog op minder dan 
10 kilometer van de frontlijn. In het 
Praatbos hadden de Duitsers een 
verbandpost. Zowel het Duitse bezet-
tingsleger als de plaatselijke bevol-
king kapte massaal hout. Natuur en 
Bos van de Vlaamse Overheid kocht 
het gebied van 22 hectare in 2000. In 
het Praatbos ligt een Duitse militaire 
begraafplaats waar meer dan 25.000 
gesneuvelden uit de Eerste Wereld-
oorlog rusten. Hier staan de stenen 
beelden van het treurende ouderpaar, 
gemaakt door de Berlijnse kunstena-
res Käthe Kollwitz. Zij verloor haar 
17-jarige zoon Peter op 23 oktober 1914 
aan het front in het naburige Esen. 

www.natuurenbos.be

> START:
Parking ter hoogte van 
Litterveldstraat 10,
Koekelare
> AFSTAND: 3 km
> DUUR: 2 uur
> NODIG: potlood

Ga naar

Iedere man die je tegenkwam vertelde waarom hij het zo belangrijk vindt om het bos te 
behouden. Er zitten sporen – woorden in een groene kleur – verborgen in wat ze vertellen. Zet 
ze in volgorde. De volgorde is de volgorde van de opengemaakte vakjes.

HOE GA JE TE WERK?

1. OP JE ZOEKTOCHT KOM JE HOUTEN DIEREN TEGEN 
DIE DE WEG WIJZEN.  ZE STAAN OP HET PAD DAT JE 
VERDER VOLGT.

2. JE STOPT BIJ ELK DIER.

3. JE LEEST WAT ZE TE VERTELLEN HEBBEN 
IN HET MIDDENBLAD.

4. JE OPENT HET VAKJE WAAROVER ZE SPREKEN. 

5. JE LEEST WAT ER STAAT.

6. JE VOLBRENGT DE OPDRACHT …

7. TOT JE DE HANDTEKENING VAN OSCAR VINDT. 

AF EN TOE MOET JE DE WEG OVER.
VOORZICHTIG ZIJN!

SUCCES!

GA NU NAAR
DOOR DE ZOEKKAART OPEN TE MAKEN

Zin in meer speur-
tochten in de streek? 
Ga naar de Facebook-
pagina “Speuren 

in het bos” en post er ook jouw 
leuke foto’s van je tocht!

Regionaal Landschap Westhoek vzw Tel. 057 23 08 50  www.verhalenvooronderweg.be www.rlwesthoek.be
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Ga nu op zoek naar Oscar en 
onderteken de brief op het 
binnenblad met zijn handtekening. 
Je mag die namaken.
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In september en oktober 2019 zullen 
we het Sint-Jansgodshuis in Ieper 
betrekken om er ons ‘Instituut der 
Wederverbeelding’ op te richten. Op 
Open Monumentendag vinden de 
eerste workshops plaats, waarbij 
we aan ‘Realtime Wederverbeelding’ 
zullen doen. Iedereen is er welkom 
om samen met ons te experimen-
teren met, te ontwerpen voor én te 
bouwen aan ‘een gedroomde stad’.

Waarom kozen jullie precies voor 

het Sint-Jansgodshuis in Ieper 

als uitvalsbasis?

Het Sint-Jansgodshuis lijkt mis-
schien wel een oud en historisch 
pand, maar in realiteit is het relatief 
jong en zelfs wat nep. Het is een ge-
romantiseerde wederopbouwversie 
van zijn middeleeuwse voorganger. 
Daarmee projecteert het heel wat 
wensen en verlangens, zowel naar 
hoe iets er zou moeten uitzien, als 
wat erin zou moeten gebeuren, als-
ook een visie op de stad als geheel, 
in één gebouw. 

Ook de Sint-Pieterswijk, waarin het 
Godshuis gelegen is, vormt voor ons 
een bron van inspiratie. Uniek is dat 
voor de wijk verschillende plannen 
werden getekend. Naast de ’histori-
serende’ wederopbouwplannen, wa-
ren er ook ‘moderniserende’ plannen 
voor de bouw van een tuinwijk. Het 
illustreert hoe dromen over de stad 
van alle tijden is.

Tot slot, hoe droomt jullie  

collectief de Westhoek?

Een streek of stad mag geen keurs-
lijf vormen. Er moet ruimte zijn om 
te experimenteren, te verbeelden, te 
proberen en te falen en van vooraf 
aan te herbeginnen. In die zin dro-
men wijzelf de Westhoek zoals ze is. 
Maar het kan zeker ook geen kwaad 
om er eens wat alternatieven voor te 
bedenken! 

Op zondag 8 september is 
het Open Monumentendag!

Het volledige programma in de 
Westhoek vind je op 
www.uitindewesthoek.be

AAN HET WOORD
DIENST DER 

GEDROOMDE GEWESTEN
TIJDENS EN NA DE EERSTE WERELDOORLOG WOEDDE HET DEBAT OF EN HOE DE HEROPBOUW 
VAN DE WESTHOEK MOEST GEBEUREN. DE ‘DIENST DER GEDROOMDE GEWESTEN’, EEN COLLEC-
TIEF VAN JONGE MENSEN UIT EN ROND DE STREEK, VINDT HET 100 JAAR NA DATUM HÉT PERFEC-
TE MOMENT OM OP EEN ARTISTIEKE EN VERBEELDENDE MANIER OVER EEN ‘GEDROOMD GEWEST’ 
TE DENKEN. WE PRATEN MET THEO VANTOMME, ÉÉN VAN DE INITIATIEFNEMERS VAN DE DIENST. 

De Ieperse Lakenhalle wederverbeeld 
© Dienst der Gedroomde Gewesten
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OPEN MONUMENTENDAG

Theo, what’s in a name? Vanwaar de naam ‘Dienst 

der Gedroomde Gewesten’?

De naam verwijst naar de overheidsdienst die werd opge-
richt om de naoorlogse wederopbouw van de Westhoek te 
begeleiden; de ‘Dienst der Verwoeste Gewesten’. Terwijl 
die wederopbouw vroeger gebeurde door ambtenaren in 
stoffige bureaus, wil ons collectief dit nu doen met ieder-
een met een affiniteit voor de streek of stad, ongeacht 
leeftijd of afkomst.

Van nul af aan moeten herbeginnen is heftig, en stelt 
mensen voor grote uitdagingen. Maar erachter schuilen 
ook heel wat wensen en behoeftes van de bevolking. Dit 

willen wij ook aangrijpen; welke wensen en behoeftes 
ontdekken wij voor de streek, en welk positief toekomst-
beeld kunnen en willen wij vandaag opbouwen?

Hoe gaan jullie die dromen van de Westhoekers van-

daag dan naar boven halen? 

‘Wederverbeelden’ begint voor ons met positief en con-
structief dromen over een gedeelde stad. Iedereen doet 
dit op de één of andere manier ook al. Daarom willen wij  
een podium bieden waar we dit kunnen mee vorm geven 
en zo samen een ‘gedroomde stad’ kunnen verbeelden. 
We kunnen alvast een tipje van de sluier lichten. 

Open Monumentendag 

zondag 8 september 2019 doorlopend 

tussen 10 u. en 18 u. 

Sint-Jansgodshuis, Ieperleestraat 31, Ieper

WORKSHOPS ‘REALTIME 
WEDERVERBEELDING’
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Met haar uniek zwart-witte zorromasker valt ze 
op. Maar door de steeds meer netjes onderhou-
den, onnatuurlijke tuinen zonder rommelhoek-
jes is de eikelmuis tegenwoordig zeldzaam en  
bedreigd. In West-Vlaanderen is de eikelmuis uit-
geroepen tot één van de symboolsoorten van het  
provinciale natuur- en milieubeleid. Ze kreeg 
hiervoor haar eigen soortactieplan. Het Regio-
naal Landschap Westhoek zet zich in het kader 
van dit actieplan in voor haar bescherming. Ze 
plaatsen o.a. nestkasten en planten op strategi-
sche plekken fruithaagjes aan. 
Binnen het Europees Interreg V-project TEC! 
(Tous Eco-Citoyens! Iedereen Eco-Burger!)  
gebeurt dit zelfs samen met enkele Noord- 
Franse en Waalse partners.

WIST JE DAT …
• de eikelmuis 6 à 7 maanden per jaar slaapt? 

Ze is familie van de slaapmuizen en houdt een 
lange winterslaap.  

• de eikelmuis haar staart kan afstoten zoals 
een hagedis om zo te ontkomen aan een vij-
and die haar vastgrijpt bij haar staart?

• de bijnaam van de eikelmuis “fruitdiefje” is? 
De eikelmuis smult, naast slakken en insec-
ten, zo graag van fruit. Help haar een hand-
je door fruitbomen of bessenstruiken aan te 
planten.

Eikelmuis © Bram Conings

© Herita

© RL Westhoek

DRIE BIJZONDERE BOOMGAARDEN

ZORRO GEZOCHT!

Heb je een eikelmuis gezien of weet je waar er nog zitten? 
Super! Prijs jezelf gelukkig dat je dit unieke diertje hebt 
waargenomen! 

Maar laat je het ons ook even weten? Bel of mail ons via 
051 54 59 62 of miguel.depoortere@rlwesthoek.be. 

HISTORISCHE RASSEN

Het kasteel van Beauvoorde is niet enkel  
vanbinnen een bezoekje waard. Je kan er ook 
wandelen doorheen de historische boomgaard. 
Ze is weliswaar recent opnieuw aangelegd, 
maar staat vol oude rassen als Veurnse Renet, 
Reine Claude en Saint Remy. De ijzeren poort 
midden in de weide duidt de vroegere ingang 
aan.

DE MEESTE VARIATIES

In Watou ligt deze boomgaard, goed voor ongeveer 
120 oude appelsoorten, 55 oude perensoorten en een  
50-tal pitvruchten. 30 bessensoorten en 120 kruiden 
maken de lijst af. Het project “Verger Du Nord” wil het 
erfgoed van de hoogstamboomgaard in ere herstellen  
en werkt samen met o.a. The Jane,  Graanmarkt 13 en 
De Struise Brouwers.

OM ZELF TE PLUKKEN

In Boezinge kan je op 22 en 29 september  
terecht bij de plukboomgaard van de  
familie Vervisch. Ze laten je zelf appels en 
peren plukken. Verser dan dit zul je ze niet 
vinden. Breng zelf je zakje, emmer of doosje 
mee. Meer info op de Facebookpagina Fruit 
Vervisch.
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MET JAEK EN NINK 
OP ROVERSTOCHT 

TIJDENS DEZE NIEUWE FIETSROUTE NEMEN DE WESTHOEK KD’S, JAEK EN NINK, JE MEE 
VOOR EEN LEUKE TOCHT DOOR LANGEMARK-POELKAPELLE, HOUTHULST EN STADEN. 
DE ROUTE BRENGT DE KLEINE FIETSERS O.A. LANGS HET ROVERSHOL VAN BAKELANDT.  
ONDERWEG PASSEER JE VELE LOCATIES WAAR JE EVEN KAN STOPPEN OM TE SMULLEN 

VAN IJSJES OF ANDER STREEKLEKKERS. 

ENKELE STOPS ONDERWEG: 

Houtsculpturen van 
Carving Koen in het Vrijbos
Houthulst
Hier en daar vind je in het bos leuke 
beestjes. Carving Koen heeft op diver-
se stammen houtsculpturen gemaakt 
van verschillende diertjes. De hout-
sculpturen wijzen je ook de weg naar 
het Speelbos waar je naar hartenlust 
tussen de bomen mag ravotten. In het 
bos vind je ook nog steeds de V1 lan-
ceerbasis.
Stadenstraat 1 – 8650 Houthulst 

SurprICE, Houthulst
Als je even van het parcours afwijkt, 
kan je een bezoekje brengen aan het 
ijssalon van SurprICE. Je kan er lekker 
wegsmelten met het enige echte Ba-
kelandtijsje. 
Stadenstraat 30 – 8650 Houthulst 

’t Ganzengoed, Staden
Hier zijn kinderen baas. Je kan er  
mini-golfen, verdwalen in het doolhof, 
de neerhofdieren bezoeken en allerlei 
spelletjes spelen. 
Wallemolenstraat 10 – 8840 Staden

Hoeve-ijs Hof  Ter Walle, 
Staden
Stop ook even aan Hof Ter Walle. In 
deze hoeve worden verschillende 
producten op ambachtelijke wijze ge-
maakt en verkocht. 
Wallemolenstraat 7 – 8840 Staden

Guynemerpaviljoen, 
Poelkapelle
Ontdek het verhaal van de grote avon-
turiers tijdens WO I: de piloten. In 
het paviljoen staat een nagemaakt  
gevechtsvliegtuig op ware grootte.
Brugseweg 126-128 – 8920 Poelkapelle 

Bakelandthol, 
Langemark-Poelkapelle
Bakelandt was weggelopen uit het 
Franse leger. Hij was daar niet graag. 
Hij werd dus aanzien als een deser-
teur en dat is strafbaar. Hij vluchtte 
het bos in en hield zich daar schuil. 
Van hieruit trok hij met zijn kompanen 
op roverstocht om te kunnen overle-
ven. Heb jij zijn schuilplaats in het bos  
kunnen terugvinden?
Pottestraat 3 – 8920 Langemark-
Poelkapelle

PRAKTISCH: 
Deze fietsroute is uitgestippeld op het fietsnetwerk 
Westhoek. Onderweg wijzen onze Westhoek KD 
figuurtjes ‘Jaek en Nink’ de kinderen de weg via 
zeshoekige bordjes. De route vertrekt aan het
Guynemerpaviljoen (Guynemerplein naast het 
tank monument) en aan de markt van Houthulst.
Een overzicht van alle Westhoek KD 
fietsroutes (8) vind je op 
www.toerismewesthoek.be/westhoek-kd/fietsen
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ontdek onze
UiT-TIPS

NOG T.E.M. 06 10 2019

Graven in de Stad
Archeologisch onderzoek in 2018 legde talrijke specta-
culaire restanten bloot van de oude Sint-Niklaasparochie 
in Ieper: een kerk, een begraafplaats met honderden 
lichamen en de abdij Sint-Jan-Ten-Berghe. Herbeleef via 
deze tentoonstelling het leven zoals het was in de Ieperse 
binnenstad. Gratis te bezoeken!
Meer info: www.ypermuseum.be
Locatie: Goliathzaal, Yper Museum

ZATERDAG 14 09 2019

BUS[K]
In de namiddag komen gezinnen en kinderen aan hun 
trekken met een mix aan theater, spel en natuurwork-
shops. ’s Avonds presenteren jong talent en muzikale 
toppers hun muziek (semi-)akoestisch op drie prachtige 
locaties in het groen.
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek
Locatie: Bezoekerscentrum De Palingbeek, Zillebeke

WOENSDAG 18 09 2019

Vroeger was alles anders
Sinds de golden sixties veranderde het dagelijks leven op 
alle vlakken. Historicus Korneel De Rynck schreef er een 
boek over en brengt tijdens de lezing het leven in de jaren 
’50 helemaal terug. Over schepjes cichorei in de koffie, 
Leuvense stoven, telegrammen en buitentoiletten.
Meer info: www.rlwesthoek.be
Locatie: De Kinderbrouwerij, Reningelst

ZATERDAG 21 09 2019

Walking the Line
Trek met choreograaf Benjamin Vandewalle samen de 
stad in voor een interactieve safari doorheen Koksijde. Het 
verandert je blik op de stad toch minstens voor een poos. 
Een mix tussen performance, choreografie en installatie. 
Meer info: www.casinokoksijde.be
Locatie: Koksijde

21 EN 22 09 2019

Lekker Westhoeks
Het lekkerste van de Westhoek verzameld op de Grote 
Markt van Poperinge. In een gezellig kader kuier je langs 
de streekproductenmarkt.
Meer info: www.toerismewesthoek.be
Locatie: Poperinge

foto en design: brmtrrn

14.09.2019

Tiny Legs Tim (duo)

Kleptomatics
Mirek Coutigny

SHTEVIL

One With The Blues
vanaf 14u00, BC De Palingbeek, Ieper-Zillebeke, Vaartstraat 7

Info en programmatie: www.west-vlaanderen.be/BUSK

Studio 33 – 45
Romanie

RAMAN.
Nagløed

22 09 2019

Landbouwdag
Trekpaarden, streekproducten, een tochtje op het vliegend 
tapijt, voor elk wat wils!
Meer info: www.bezoekdiksmuide.be
Locatie: Provinciedomein De IJzerboomgaard, Diksmuide

ZONDAG 20 10 2019

Blankaart XL
Verken met de wandelwijzer in de hand de vele trage 
wegen doorheen de overstroombare IJzervallei. Kies je 
eigen startpunt met de stappersbus. Veerpontjes brengen 
je naar de overkant van het kanaal of de IJzer. 
Meer info: www.blankaart.be
Locatie: Bezoekerscentrum De Blankaart, Woumen

ZONDAG 20 10 2019

Proef  de herfst op de Kemmelberg  
Wandel op eigen tempo langsheen het provinciaal domein 
De Warande en de Kemmelberg (5 km). Geniet van de 
herfst en proef onderweg van de natuur. 
Meer info: www.heuvelland.be
Locatie: Bezoekerscentrum Het Heuvelland, Kemmel

VRIJDAG 01 11 2019

Op een grote paddenstoel 
Kabouter Pinnemuts laat jullie binnen in zijn wereld van 
de paddenstoel. Ga op speelse herfstuitstap in de Gast-
huisbossen (afstand 3 km).
Meer info: www.rlwesthoek.be
Locatie: Geluveld

DINSDAG 11 02 2020
Tien klimaatacties die werken
Klimaatverandering een wereldprobleem waar je zelf 
weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je 
niet goed wat zelf te ondernemen? Vrij van ideologisch of 
politiek getouwtrek krijg je tien acties die wetenschappe-
lijk onderbouwd zijn en echt werken. 
Meer info: 
http://heuvelland.bibliotheek.be/portaal/activiteiten
Locatie: Bibliotheek Heuvelland, Wijtschate

01. GRAVEN IN DE STAD 

02. BUS[K] 

03. WALKING THE LINE

04. PROEF DE HERFST OP DE KEMMELBERG

meer tips op 
www.uitindewesthoek.be
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BEZINNEN IN DE 
ACHTERTUIN VAN DE 

TRAPPISTEN
OP STAP MET MARIJN FOLLEBOUT DOOR HET HOPPELAND

DE LICHT GLOOIENDE STREEK ROND POPERINGE WORDT OOK WEL HOPPE-
LAND GENOEMD. GEEN WONDER DAT ZICH HIER ZOVEEL WERELDBEROEM-
DE BROUWERIJEN HEBBEN GEVESTIGD. WIJ DUIKEN DE SINT-SIXTUSBOS-
SEN IN, OP ZOEK NAAR WILD, ERFGOED EN RUST. DE BOSSEN ZIJN GENOEMD 
NAAR DE TRAPPISTENABDIJ DIE HIER AL 200 JAAR GODDELIJK BIER BROUWT.

Praktisch

Afstand: 11,5 km
Start: parking van In de Vrede, Donkerstraat 13, Westvleteren (Vleteren)

De wandelnetwerkkaart Hoppeland (€ 6) is te verkrijgen bij Toerisme 
Poperinge en Toerisme Vleteren of kan je online bestellen via 
shop.westtoer.be. 

Grote kudde reeën

Rond de Lourdesgrot naast de abdij 
stromen de gelovigen toe. De ‘grot’ 
werd in 1921 gebouwd met stenen 
uit de Ardennen uit dankbaarheid dat 
de abdij grotendeels gespaard bleef 
van de oorlogsvernielingen. Ook dit 
plukje bos is onderdeel van de Sint- 
Sixtusbossen die in totaal zo’n 300 
hectare bestrijken. In deze bossen 
huist – of beter schuilt – een grote 
kudde reeën. Tot wel 200 dieren vol-
gens kenners. Ze laten zich graag ’s 
morgens vroeg of bij valavond zien 
aan de rand van het bos.

Verstilde rustplaats

Dozinghem Cemetery is een  
versteende rustplaats voor 3.174  
gesneuvelden. Een bord waarschuwt 
dat quads en 4x4 verboden zijn. In de 
Eerste Wereldoorlog was hier een 
hulppost gevestigd waarbij de zwaar-
gewonden van de niet-zo-zwaar-
gewonden werden gescheiden. De 
niet-zo-zwaargewonden werden 
weggevoerd met een trein naar een 
ziekenhuis verder van het front. 
Dozinghem komt van ‘to dose’, het 
toedienen van morfine om de pijn te 
verzachten.

Net voorbij knooppunt 25 moeten 
we onder een houten slagboom door 
naar links. Twee prachtig afgewerkte 
totempalen heten ons welkom in de 
Canadabossen.

Op zoek naar nog meer verhaal- 
routes in de Westhoek? Ontdek ze op 
www.toerismewesthoek.be/
vandebergentotdezee

We passeren een V1-lanceerbasis 
van de Tweede Wereldoorlog. De 
V1-bommen lagen klaar om afge-
schoten te worden op Londen. De 
operatie werd ’s avonds afgeblazen 
omdat de geallieerden te snel opruk-
ten. Naderhand beschouwd hadden 
de soldaten nog een zee van tijd. De 
geallieerden bereikten deze streek 
pas op 6 september 1944. 

Parel van een kasteeldomein

In de Canadaweg stappen we links 
onder een monumentale poort  
domein De Lovie binnen. Deze  
‘Chinese poort’ werd gebouwd in 
de jaren ’20 in het sanatorium van 
Sint-Idesbald en verhuisde niet veel 
later mee met de bewoners naar 
hier. De Lovie vzw is een organisatie 
die in de Westhoek ondersteuning 
biedt aan jongeren en volwassenen 
met een verstandelijke handicap.

Aan de ingang ligt een zintuigen-
tuintje. Wat verderop passeren we 
een openluchtmuziekinstrument.  
Centraal op het domein staat 
een prachtig landhuis. Het werd  

gebouwd in 1856 door Marie- 
Joséphine-Beatrice Van Renynge 
en haar zoon Jules van Merris, een 
invloedrijk liberaal politicus. Het  
Engelse landschapspark heeft 
nog grotendeels zijn authenticiteit  
behouden en her en der vind je  
pareltjes van erfgoed, zoals het  
kleine herdenkingskapelletje dat 
werd gebouwd in 1875 bij de dood 
van Marie-Joséphine. 

Genieten op het terras

We stappen tussen de weiden weg 
van domein De Lovie. De stilte van 
het platteland daalt over ons heen. 
Aan de ene kant van de weg staat 
een hopveld, aan de andere kant 
een gerstveld. Twee essentiële  
bieringrediënten. Hop die op top- 
dagen tot 20 centimeter kan groei-
en, wordt gebruikt voor de smaak en 
de houdbaarheid van het bier. Gerst 
is de suikerbron om de alcohol te  
vormen in het bier.

Smalle paadjes en rustige land- 
wegen leiden terug naar de Sint- 
Sixtusabdij. Tijd voor een West- 
vleteren!

Knooppunten: 8 18 20 22 25 32 24 16 147 19 21 28 30 33 23 15 8

© Westtoer

© Westtoer

© Westtoer
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KNOTTEN, 
EEN AMBACHT

Knotter zoekt knotboom
Heb je zelf knotbomen, maar niet de tijd 
of het materiaal om de werken zelf uit te 
voeren? Wij brengen knotbomen en knotters 
samen! In ruil voor het geleverde werk, 
krijgt de knotter het brandhout. 
Mail xavier.vlaemynck@rlwesthoek.be 
of bel 057 23 08 56 voor meer info.

EEN KNOTBOOM IS TYPISCH VOOR DE WESTHOEK. IN DE NATTE GROND VAN DE IJZERVALLEI 
GEDIJEN ZE GOED. OUDE KNOESTIGE KNAPEN HERBERGEN SOMS EEN KOPPEL STEENUILEN 
(BIJ MARC ZELFS SPECHTEN) EN ZIJN GOEDE OEVERVERSTEVIGERS, IDEAAL TEGEN EROSIE. 
MAAR KNOTBOMEN MAAK JE HET BEST REGELMATIG EEN KOPJE KLEINER. REGIONAAL LAND-
SCHAP WESTHOEK COÖRDINEERT EEN KNOTWERKING MET EEN 110-TAL LEDEN. ZIJ KNOT-
TEN JAARLIJKS ONGEVEER 850 BOMEN. KNOTTER MARC DECORTE ONTVANGT ME BIJ HEM 
THUIS. IN TEGENSTELLING TOT DE MEESTE KNOTTERS, STOPT HIJ NIET ENKEL DE DIKSTE TAK-
KEN IN DE STOOF, MAAR GEBRUIKT HIJ ALLE SNOEIMATERIAAL. DAT WIL IK WEL EENS ZIEN.

‘IA’

Mijn komst laat ezels Nestor en Caesar tamelijk koud. Tot 
Marc hen verwent met een lekker hapje. Ze smullen van 
de wilgentakken die Marc hen toegooit en hun gelukzalig 
gebalk weergalmt in de hele buurt. Ik leer dat wilgen ge-
neeskrachtige eigenschappen bevatten voor paarden en 
ezels. In de schors zit namelijk salicylzuur, de grondstof 
van aspirine.
 
Safety first

Marc troont me mee naar zijn atelier. Zijn knotattributen 
liggen uitgestald op de tafel. Een helm met beschermnet 
voor de ogen, oorbeschermers, een zaagbroek en een paar 
veiligheidsbottines. Safety first hier. Een handzaag en bijl 
zie ik ook. Gebruikt hij dan geen kettingzaag? Niet veel, zo 
blijkt. En al zeker niet in een boom. Op een ladder raak 
je al snel uit evenwicht met zo’n zware kettingzaag. Een 
grondige opleiding over de veiligheid, het basisonderhoud 
en het gebruik is wenselijk. Wel, dat treft! Hou www.rlwest-
hoek.be in de gaten, want regelmatig organiseren wij een 
knotopleiding.
 
Van kop tot (wilgen)teen

De wilg is werkelijk enorm veelzijdig. De dikste takken die 
Marc knot, belanden in de haard. Wilg is een gemakkelijke 
houtsoort om te klieven en droogt ook sneller dan ande-
re boomsoorten. De fijnste takjes gebruikt Marc om wat 
decoratief vlechtwerk te doen of ze verdwijnen in de tak-
kenwal. Een goedkoper – en mooier – alternatief dan een 

hakselaar. Dan rest ons nog de ‘tussenslag-takjes’, 
niet al te dik en niet al te dun. Die gebruikt Marc 
meestal in zijn tuin. De mogelijkheden zijn divers: 
als extra versteviging van een haag, om staakbonen 
of tomaten aan te leiden… Die laatste groeien boven-
dien zelfs beter aan een wilgentak. Hupla, de meta-
len spiraalstokken die ik dit voorjaar kocht voor mijn 
tomaten blijken dus weggesmeten geld.
 
Meer dan 80 soorten

Vroeger was de knotwilg rond de boerderij van le-
vensbelang. Naast de bovenstaande toepassingen, 
werden ook nog stelen voor gereedschap gemaakt 
met wilg. Soms ook klompen uit de stam. Uit de dik-
ke takken werden weidepalen gemaakt of hooirui-
ters. Een ideale taak voor tijdens de winter, wan-
neer er wat minder werk was. De takken werden 
dan eerst ontschorst, zodat de houtworm (die in de 
schors zit voor het lekkere salicylzuur) verdween en 
de takken een langer leven beschoren waren. De 
ene wilg is ook de andere niet. Vroeger plantten de 
mensen bewust die ene soort aan voor die bepaalde 
functionaliteit. In Vlaanderen zijn wel meer dan 80 
soorten.

Ik dank Marc voor zijn enthousiaste uitleg en eindig 
mijn bezoek met een aai aan Nestor.

© RL Westhoek
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Terug naar het heden wanneer 
de Franse vereniging ‘Les amis et  
pèlerins du westhoek’ contact zoekt 
met de Vlaamse buren. Of het niet 
mogelijk was om de Sint-Jacobs- 
route van Hondschoote naar Terwaan  
in Vlaanderen te laten starten.  
Diksmuide, Lo en Alveringem stappen 
samen met het Regionaal Landschap 
Westhoek mee in het verhaal. Zo 
werd deze pelgrimstocht geboren, die  
misschien ooit de basis wordt voor 
een permanente route…

20 juli 2019 dan. Terwijl Stad  
Diksmuide de koffie met Diksmuidse  
boterkoeken klaarzet, geven de weer-
goden het beste van zichzelf. Zowat 
voor het eerst in de maand juli valt 
er regen, véél regen en die wordt 
stevig aangemoedigd door gedonder  
en gebliksem. De pelgrim is ge-
waarschuwd: dit wordt een ware  
beproeving. Helaas, niets van dit al-
les. Het welkomstwoordje van de 
Diksmuidse burgermoeder is nog 
niet helemaal afgelopen of het licht- 
en klankspel is al voorbij. Veel gedoe 
om niets dus. Het lintje wordt al in het 
droge geknipt en weg zijn we.

Gezegend

Doedelzakspelers verwelkomen ons  
in het charmante polderdorpje 
Sint-Jacobskapelle. Na de zegening 
in de kerk en het afstempelen van 
de credencial kunnen we nu verder 
als échte pelgrims. Aan het gezellige  
cafémuseum De FOT’oeil zet vzw 
TWIJG (dat Trage Wegen rond de IJ-
zer promoot) de geduldige wande-
laars met een bootje de IJzer over.  
Deze omweg is een folietje van de  
organisatie om de stappers ook met 
het natuurgebied de Blankaart te  
laten kennismaken. Niemand klaagt, 
want het letterlijke ‘rondje’ om het 
immense drinkwaterreservoir is 
meer dan de moeite waard.  Als  
beloning staat in herberg De Knocke  

VAN 20-28 JULI KON JE IN DE WESTHOEK PROEVEN VAN DE EEUWENOUDE PELGRIMSROUTE NAAR 
SANTIAGO DE COMPOSTELLA. DEZE SPAANSE STAD ONTVANGT JAARLIJKS RUIM 300.000 PELGRIMS 
EN IS DAARMEE ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE BEDEVAARTSOORDEN TER WERELD. EN HOEWEL 
JE HIER VRIJWEL NIETS MERKT VAN DEZE PELGRIMSGEKTE, WAS OOK DE WESTHOEK OOIT EEN  
BELANGRIJKE VERBINDING VOOR ENGELSE PELGRIMS DIE VIA NIEUWPOORT NAAR SPANJE GINGEN.

UITGETEST
VAN DE WESTHOEK NAAR 

COMPOSTELLA

een heerlijke kop tomatensoep te 
wachten.

Eens de innerlijke mens versterkt, 
trekken we weer verder. Met de IJzer 
als blauwe leidraad gaan we recht 
naar het gezellige gehuchtje Fintele 
dat ondertussen al baadt in de zon. 
Wat verder – bij de samenvloeiing 
van de IJzer en de Lovaart – houden  
we even halt bij de schutsluis met 
ophaalbrug. Via de Lovaart gaat 
het dan richting Pollinkhove waar  
‘bebreide’ banken, palen, bruggetjes 
én zelfs fietsen alles opvrolijken. En 
niet alleen de wol fleurt het dorp op, 
ook de schilder in de Bartholomeus-
kerk doet zijn duit in het zakje. Zijn 
komisch-surrealistische schilderijen 
doen ons vergeten dat onze voeten en 
kuiten nu toch stilaan pijn beginnen 
doen.

Toots

De Sint-Jacobsschelp wijst nu rich-

ting Lo. De Westpoort met de taxus 
waar Julius Caesar nog zijn paard zou 
aan vastgebonden hebben, loodst ons 
binnen in de stad. Wat verder verwel-
komt een granieten Toots Thielemans 
iedereen met een denkbeeldig har-
monicadeuntje. De frisse Sint-Ber-
nardus die Stad Lo trakteert, maakt 
het plaatje compleet! De pelgrim die 
hier enkele honderden jaren geleden 
onderdak vond in de Augustijnerabdij 
werd vast minder verwend, maar dat 
laat zich vandaag geen zinnig mens 
aan zijn hart komen…

Deze wandeling vertrok de dag 

erop verder via Alveringem naar 

Hondschoote om uiteindelijk op 

28 juli aan te komen in Terwaan. 

Zin gekregen om ook op deze 

manier van het Westhoekse land-

schap te genieten? Hou dan zeker 

www.rlwesthoek.be in het oog!

Een ‘pelgrim’ met schelp komt aan in Sint-Jacobskapelle © RL Westhoek

Overzet aan de FOT’oeil naar het Blankaartgebied © RL Westhoek

De credencial met stempels als bewijs van de plaatsen die de pelgrim heeft aangedaan © RL Westhoek
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Stuur je antwoord, samen met je naam en adres, 

voor 11 oktober naar info@rlwesthoek.be of naar 

Regionaal Landschap Westhoek, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen.

speuren naar
ERFGOED

DOE MEE EN WIN!

NONNEBOSSENWANDELING (8 KM)

LESSENREEKS: SPEUREN NAAR DE GESCHIEDENIS VAN JOUW HUIS!

LEZING - STEEN- EN BUIZENBAKKERIJ 
DUMOULIN IN WIJTSCHATE

Maandag 7 oktober, 14 – 17 uur
Parking Polygoonbos, Lange Dreve, Zonnebeke

€ 4 en € 0,80 UiTPAS kansentarief
Draag goede wandelschoenen en breng een drankje mee.

Donderdag 14 en maandag 25 november, 19 – 21.30 uur
De Letterbeek, Veurnestraat 71, Poperinge

Wie woonde er voor mij in dit huis, wie waren die mensen, hoe leefden ze, weten we wat over dat huis zelf, de 
verbouwingen, het interieur ... In twee gratis lessen geeft Kristof Papin aan welke bronnen er ter beschikking 
zijn, hoe je moet gaan zoeken en wat de werkwijze is. 

Maandag 14 oktober, 18.30 – 21 uur
Peace Village – Vredesdorp, 

Nieuwkerkestraat 9, Mesen

Steenbakkerijen hebben door de aanwezigheid van klei altijd 
een belangrijke rol in de economie van de regio gehad. 
Vandaag is enkel nog de steenbakkerij in Zonnebeke (nu 
Wienerberger) in werking. De steen- en buizenbakkerij 
Dumoulin in Wijtschate sloot zo’n 40 jaar geleden, maar 
het geheel van kleiputten, gebouwen, en zelfs het bedrijfsmateriaal is tot op de dag van vandaag nog aanwezig. 
De fabriek is zo één van de meest waardevolle industriële sites van de Zuidelijke Westhoek. In het kader van het 
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed werkte CO7 met verschillende partners aan een project dat de rijkdom 
van dit erfgoed dichter bij de mensen wil brengen. Tijdens deze gratis lezing maak je kennis met de verhalen en 
gebouwen van de steen- en buizenbakkerij Dumoulin, gekaderd binnen de bredere context van het steenbakkerij 
erfgoed in Vlaanderen.

Op Open Monumentendag 

(8 september 2019) openen de steenbakkerijen 

in Zonnebeke en Wijtschate uitzonderlijk hun 

deuren en kan je je inschrijven voor een 

gegidste rondleiding. Meer info: 

www.uitindewesthoek.be

Inschrijven voor deze 3 activiteiten doe je via VormingPlus op 

www.vormingplusow.be of telefonisch 059 50 39 52.

Nog tot eind februari 2020 
loopt de gratis tentoonstelling 
“Landschap in Versnelling” in 
het bezoekerscentrum “Het 
Heuvelland” (Sint-Lauren- 
tiusplein 1, Kemmel). De tijd 
in de Westhoek lijkt soms stil 
te staan, maar dat is slechts 
schijn. Het landschap ver- 
andert steeds aan een sneller 
tempo. Oude prentkaarten,  
foto’s en filmpjes plaatst de 
tentoonstelling naast heden-
daags materiaal. Kom zelf 
eens op verkenning. Oefen al-
vast eens met de onderstaande 
foto’s. Welke berg zien we op 
deze foto’s?

DRIE WINNAARS KRIJGEN HET BOEK 
“VROEGER WAS ALLES ANDERS” VAN KORNEEL DE RYNCK. 
(zie lezing op pagina 11)

© CO7



met de medewerking van Natuurwerkgroep De Kerkuil, i-Dance Leisele, wielertoeristen Leisele, feestcomité Leisele
Avec le soutien du Fonds européén de développement régional 

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Leisele op z’n zondags
6 OKTOBER 2019 VAN 13.30 u. - 18 u.

FIETS EN WANDEL 
MET HET HELE GEZIN LANGS 
DE VERBORGEN PLEKJES VAN LEISELE

MEER INFO OP WWW.RLWESTHOEK.BE
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